Ett försäljningsbord har bokats för försäljning av överskott
från klubbens samlingar. Inkomsten från all försäljning
tillfaller klubben.
Några frivilliga försäljare anmälde sig redan på februarimötet men det finns plats för fler.

eQRZ mars 2016

Box 213 kommer att slopas

VRK möteskalendarium

Styrelsen har beslutat att säga upp Box 213 vid halvårsskiftet. Vi hoppas att eftersändning ska kunna aktiveras under 1
år men det är alltså redan nu dags att ange någon annan
adress om Du hittills använt Box 213 t.ex. på dina QSL-kort.

10/3
14/4

Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19
Styrelsemöte kl 18
Månadsmöte kl 19

Månadsmöte 10 mars
Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik
kommer och håller lite låda om framtidens radioteknik. Vi
kommer att resonera om de teknikkunskaper vi radioamatörer förväntas ha mot den teknik vi använder. Sedan tar vi
och tittar på olika typer av radioapparater som kan sägas
vara SDRadios. Alltså mjukvarudefinierade radios. Där
hårdvaran (komponenterna) får stå tillbaka för mjukvaran
som gör det vi vill att vår radio skall göra. Tilman tar med
sig en hoper radios som vi kommer att få "klämma och
känna" på.
Väl mött med öppna sinnen mot inspiration och andra
tekniska infallsvinklar till vår hobby.

Årsmötet 11 februari
Årsmötet avlöpte helt enligt planen och leddes på ett
snabbt och effektivt sätt av årsmötesordförande Lasse,
SM5HSE med årsmötessekreterare Wei, SM5DMQ.
Styrelsen har nu följande utseende:
Ordf. SM5ACQ, Donald
Vice ordf. SM5DIC, Ragge
Kassör SM5DEV, Per-Olof
Sekr. SM5KRI, Krister
Ledamot SM5ENX, Lennart
Suppleant SM5EFX, Anders
Suppleant SA5GRV, Kai
Till ny QSL-mottagare efter George, SM5NDI valdes Bertil, SM5IZS och till valberedning inför årsmötet 2017 utsågs
Janne, SM5FQQ.

Månadsmötet 14 april
Vi får besök av Håkan, SM5AQD som lovat berätta om
DXpeditionen till Willis Island i november 2015. Kanske får
han också sällskap av Gunnar, SM3SGP som också var med
på expeditionen.
Se här en kortfilm om äventyret som vi får höra mera om
på mötet i april :
https://www.youtube.com/watch?v=iBuKxCkfTnQ

Kommande tester
Kortvåg:
NAC 28 MHz 3 mars kl 19 - 23 SNT
ARRL SSB 5-6 mars
NAC 50 MHz 10 mars kl 19 - 23 SNT
MT 80/40 m 13 mars CW kl 15 - 16 SNT
MT 80/40 m 13 mars SSB kl 16.15 - 17.15 SNT
CQ WW WPX på SSB 26-27 mars
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 1 mars kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 8 mars kl 19-23 SNT

DX tips
C92CC o C91IJ Mozambique t.o.m. 7 mars med focus på
låga banden.
P4/WA2NHA Aruba (SA-036) t.o.m. 13 mars på 80-10 m
mest CW
FH/IW5ELA Guadeloupe på CW med 100 W och vertikalantenn
S9BK Sao Tome & Principe t.o.m. 25 mars på 40-10 m
SSB och Digi
T52 East Kiribati 1-16 mars som T32TR, T32CO, T32SB,
T32MU, T32WW, T32LJ, T32FS på 160-10 m
CW/SSB/Digi med 500 w och beach verticals.
4S7GWG och 4S7RTG Sri Lanka 2-18 mars på 40-6 m
CW/SSB/RTTY med 500 w och Spiderbeams
TX7EU Marquesas (OC-027) 3-15 mars på 40-10 m
CW/SSB/Digi med Hexbeam och vertikaler
3C7GIA Equatorial Guinea (AF-010) 4-13 mars på 40-10
m CW/SSB/RTTY 2 ele yagis + G5RV, kanske 80 m
5X1XA Uganda 4-16 mars på 80-10 m CW
5J0P San Andres & Providencia (NA-033) 6-21 mars med
8 operatörer på 160-6 m CW/SSB/RTTY
VK9CK Cocos Keeling 15-26 mars på 160-10 m
CW/SSB/RTTY med fokus på 160 o 80 m.
VK0EK Heard I 20 mars – 10 apr med 13 operatörer på
CW/SSB/RTTY
3W2BR Vietnam (AS-130) 10-26 mars på 40-10 m
SSB/RTTY/PSK31 med 60 w och vertikal ant.
CT9/DL3KWF Madeira 11 mars – 7 apr tillsammans med
CT9/DL3KWF med fokus på WARC-banden
V47JA St Kitts & Nevis 14 mars – 12 april på 160-6 m inkl
60 m SSB

HAM luncherna
Ham-luncherna på Restaurang Magneten på Finnslätten
fortsätter som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 8 mars och 22 mars.. Alla intresserade är välkomna
att delta. Gratis P-platser finns vid Norra gaveln.

Publicerade DX-tips har hämtats från: http://ng3k.com/ via
menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att läsa.
För att komma till någon av länkarna i eQRZ trycker Du
Ctrl och klickar på länken.

Årets amatörradiomässa i E-tuna

Expeditionen till VP8SGI slutade riktigt blåsigt. Kika på
nedanstående länk för att få en uppfattning om hur dom hade
det. https://youtu.be/R3fjnh7dfD0

Den årliga amatörradiomässan i Eskilstuna äger i år rum
lördag 2 april. Mer info hittar Du på: www.sk5lw.com

SSAs Månadstester på 80 o 40 meter 2016
Efter 2 månader leder SK5AA Månadstestens klubbtävling
på både CW och SSB.

Resultat CW Klubbtävlingen
1. SK5AA
15921 p
2. SK4DM
8348 p
3. SK6AW
7786 p
Totalt har 22 klubbar deltagit
I februari tävlade följande för SK5AA: --DXR, -ACQ. –
EFX. –FUG. SF5O, -DYC och –LSM.

Resultat SSB klubbtävlingen
1.
2.
3.

SK5AA
SK6AW
SK7CA

19698 p
17090 p
11598 p

Totalt har 30 klubbar deltagit
I februari tävlade följande för SK5AA: -DXR, -ACQ,
SF5O, -SIC, -LSM, o -EFX

SSAs HF Cup 2016
Följande har hittills i år bidragit med poäng till klubben i
SSAs HF Cup:
SM5DXR
2485 p
SM5ACQ
2344 p
SM5SIC
1313 p
SM5GMZ
897 p
SM5FUG
701 p
SM0EOS
468 p
SM5EFX
282 p
SM5LSM
276 p
SM5GRD
144 p
SM5DYC
138 p
SM5ENX
87 p
SM5KWU
71 p
SK5AA ligger just nu på plats 4 i Sverige. Göran, SM5SIC
har nyligen bestämt sig för att tävla för SK5AA och kommer
nog att bidra med många värdefulla poäng under resten av
året.

Nya låskoder till AFI-lokalen
Pga av det stök som rådde i lokalen efter Jul och i samband
med vårt januarimöte har AFI bytt låskod både till trädörren
när man stigit ur hissen och till plåtdörren. Du som behöver
de nya koderna kan kontakta Donald. Styrelsen och klubbmästarna har redan fått de nya koderna.

SSAs årsmöte i Täby
SSAs årsmöte med tillhörande aktiviteter hålls i år i Täby
22-24 april. På fredag har man ”Get together” kl 20. På
lördagen pågår utställningar och föredrag och på söndagen
är det så dags för själva årsmötet.
Mer info finns bl.a. på Täby Sändaramatörers hemsida:
http://www.sk0mt.net/ssa2016 och i senaste numret av QTC.

När AFI får en ny lokal
Som vi berättat på de senaste mötena är AFI på jakt efter
en ny lokal och VRK har uttalat sin önskan att på ett eller
annat sätt ”flytta med” till en ny plats. Vilken lokal det blir
och vilka nya möjligheter som där kommer att finnas, vet vi
ännu så länge inget om. Men beroende på möjligheterna har
sagt att vi räknar med att kunna bidra med en viss del av
hyran.

Vilka möjligheter kan man då hoppas att den nya lokalen
erbjuder som saknats i den gamla och som i så fall skulle
motivera en viss hyra?
I den nuvarande lokalen har vi t.ex. ibland önskat oss möjligheten att i ett eget litet ”krypin” förvara vissa av klubbens
grejor. Vi har också gjort ett antal fruktlösa försök att få
sätta upp antenner.
Till vad ska vi då använda ev. antenner? Ja. Troligtvis inte
till det som vi tänkte oss de antenner vi hade på gamla
klubbstugan men varje antenn är ju bättre än ingen antenn
alls. En radioklubb borde ju faktiskt ha vissa möjligheter att
”köra radio” och inte minst när det gäller möjligheterna att
värva nya medlemmar har vi de senaste åren kunnat märka
vilken brist det är att inte kunna demonstrera amatörradio
för de som visat intresse för vår hobby. Och trots minimal
reklam har vi ju haft glädjen att flera intresserade hittat till
klubben. Att få ännu fler intresserade och att kunna lotsa in
dessa i amatörradiohobbyn på ett bra sätt förutsätter möjlighet att handgripligt visa vad amatörradio innebär; det är min
fasta övertygelse.
Tillgång till en lokal med sådana möjligheter skulle ju vara
en verkligt stor tillgång och kan således också vara värd en
viss hyra. Klubben har en god ekonomi trots att vi de senaste
åren inte utnyttjat möjligheten till kommunalt aktivitetsstöd.
När vi nu kommit igång med kursverksamheten och ser att
det finns möjlighet att värva nya intresserade så ser jag detta
som en naturlig fortsättning och en fantastisk möjlighet att
på lite sikt blåsa nytt liv i klubben. Vad tror Du?

VRKs styrelse
Ordförande och ansv.utgivare eQRZ:
SM5ACQ, Donald Olofsson, ordf@sk5aa.se
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson, rolf.t.svensson@hotmail.com

Medlemsavgiften
i VRK 2016 är: 200 kr skulle varit betalt senast 31 januari.
Om Du inte redan betalat var bussig gör det nu.
Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal eller
namn samt maila övriga uppgifter till kassören om Du är ny.
Om Du behöver ett inbetalningskort finns det i QSL-lådan
vid mötet i AFI-lokalen.

VRK Möteslokal
AFI-lokalen, Utvecklingsgränd 17, Västerås. Pga byggnadsarbeten på granntomten är det endast högervarv på
Utvecklingsgränd som leder fram till entrén. Ytterdörren
låses automatiskt kl 19, ring 0703-998107 om Du kommer
senare och vill bli insläppt.
Stoppdatum för nästa nummer: 31 mars

Vem inbjuder Du till nästa klubbmöte?

